
 الشٌخ أحمد بن ناصر القعٌمً -شرح كتاب أخصر المختصرات 

 إلى نهاٌة القسمةمن األطعمة  الدرس الرابع والعشرون:

 

 حمد صلى هللا علٌه وسلم من واالهم ،بسم هللا والصالة والسالم على رسول هللا

م ر  وح   ،لوأصله الح   ،مضرة فٌه حالل وكل طعام طاهر ال، فصل: "قال المؤلف رحمه هللا ونفع بعلومه

ونمر وفهد وثعلب وابن آوى ال  كأسد   ،بنابه ٌفترس   ما حٌوان بر   ومن ،م  س  ضر ك  وم  . ومٌتة   ،دم  س ك  ج  ن  

ٌ   ،بمخلب كعقاب وصقر ٌصٌد   ما ومن طٌر   ،ضبع تستخبثه العرب ذو  وما ،ر ورخمس  ن  ل الجٌف ك  ك  أ  وما 

ٌ  . من مأكول وغٌره كبغل د  ل  و  وما ت   ،ونٌص   وقنفذ   كوطواط   الٌسار   كله سوى ضفدع  بحر   حٌوان   باح  و

 مسافر   ا ضٌافة مسلم  وٌلزم مسلم   ،رمقه ٌسد   ما ،م  س   غٌر   ا من محرم  ومن اضطر أكل وجوب   ،ساح وحٌةوتم

 "ثالثة أٌام. وتسن   ،ا ولٌلة قدر كفاٌتهٌوم   ،ال مصر   فً قرٌة  

ٌ  ؤهو ما ٌ ،وهً جمع طعام :األطعمة: قال المؤلف رحمه هللا ٌباح أكله  ابٌان موالمراد هنا  ،شربكل و

 :شترط لحل الطعام ثالثة شروطٌ  ، هوشرب

 س.ٌخرج بذلك كل نجس ومتنج ،اأن ٌكون طاهر   :األول 

 ًفٌه مضرة كالسموم فٌخرج من الحل ما ،اٌكون مضر   أن ال :الثان. 

 ٌباحان إال عند  هما الفإن   ،ٌخرج به البول والرجٌع الظاهران ،أن ٌكون غٌر مستقذر :الثالث

 .الضرورة وإن كانا طاهرٌن

حرم منها فً ،ر  ومن حٌوان ب   ،م  س  ك   ضر  وم  ". حرمت علٌكم المٌتة والدم" :لآلٌة ،ومٌتة كدم   م نجس  ر  وح  

 :سبعة أشٌاء

 على  -كأسد ونمر وفهد وثعلب  ،الناب هو السن الذي ٌلً الرباعٌةو ،أي ٌنهش بنابه ،ٌفترس بنابه ما

لحدٌث جابر رضً  ،ستثنى من هذه الضبعٌ   ،وابن آوى ال ضبع - ٌجوز أكله ه الخالف فٌه واألصح أن  

 .رواه أحمد" نعم :؟ قالقلت هً صٌد ،ً صلى هللا علٌه وسلم بأكل الضبعأمر النب: "هللا عنه

  كالعقاب والصقر ،ٌصٌد بمخلب مامن الطٌر. 

 وما ٌأكل  ،تنتوهً المٌتة من الدواب والمواشً إذا أن ،الجٌف جمع جٌفة ،كنسر ورخم الجٌف ٌؤكل   ما

 .فمحرم أكله ولو لم ٌكن له مخلب ،فالجٌ

 ذو الٌسار هم أهل  ،النٌص هو عظٌم القنافذ ،ذو الٌسار كوطواط وقنفذ ونٌص تستخبثه العرب وما

 .الذٌن نزل علٌهم الكتاب ،الحجاز من أهل األمصار والقرى

 ى عن قتله أو نه ،ه محرمفإن   ،ما أمر الشارع بقتله من الفواسقكل  :الخامس الذي لم ٌذكره المؤلف

 .افهو محرم أٌض   ،كالضفادع

   وغٌره كبغل لد من مؤكولما تو. 

   ر األهلٌة والفٌلم  الح. 



 :قال .وما عدا هذه األصناف فهو مباح كالزراف واألرنب والبقر وباقً الطٌور كالنعام والدجاج وغٌر ذلك

"  ٌ ها من والحٌة ألن   ،رس بها ٌفتله ناب   وتمساح ألن   ،ها خبٌثةألن   "باح حٌوان بحر كله سوى ضفدعو

 .وما عدا هذه األصناف الثالثة فهو مباح ،المستخبثات

ضطرار أن ٌخاف اإلنسان االو" ٌسد رمقه ا من محرم غٌر سم ماوجوب  ومن اضطر أكل " :قال رحمه هللا

غٌر  ،"لكةالتهإلى  بأٌدٌكم وال تلقوا: "ا من محرم لقوله تعالىأكل وجوب  فٌ ،على نفسه من التلف إذا لم ٌأكل

وهو بقٌة  "ٌسد رمقه ما: "قال. تقدم من المحرمات ٌجوز أن ٌؤكل منه حال اإلضطرار إال السم فكل ما ،السم

 .لكن له أن ٌتزود من هذا المحرم وأن ٌحمل معه منه إذا خشً الحاجة ،ٌعنً لٌس له أن ٌشبع ،روحه

المراد " ثالثة أٌام وتسن   ،ا ولٌلة قدر كفاٌتهٌوم   ،مسافر فً قرٌة ال مصر   ا ضٌافة مسلم  وٌلزم مسلم  : "قال

دم المسجد ٌجب إال إن ع   فهذا ال ،النوم عند الشخص المضٌف -ا اإلٌواء أم   ،ا ولٌلةبالضٌافة هنا اإلطعام ٌوم  

 :وللضٌافة ثالثة شروط ،دم الفندقأو ع  

   مسلم   ضٌف  أن ٌكون الم  ٌ  .اا ال ذم

   امقٌم   ا الأن ٌكون مسافر. 

 الشراء فإن وجد فٌها أماكن للبٌع و ،مكان فٌها للبٌع والشراء أي فً قرٌة ال ، مصرفً قرٌة ال

 .ولم تجب الضٌافة ،أصبحت فً حكم المدن وإن سمٌت قرى

من كان : "النبً صلى هللا علٌه وسلم قال لحدٌث أبً شرٌح الخزاعً أن   ،وتكون الضٌافة على قدر الكفاٌة

والضٌافة ثالثة  ،ولٌلة ٌوم   :؟ قالجابزته ٌارسول هللا وما :قال ،جابزته ه  ٌف  ض  ٌؤمن باهلل والٌوم اآلخر فلٌكرم 

 .رواه الشٌخان "ذلك فهو صدقة علٌه ءفما كان ورا ،أٌام

 تشمل .ٌعٌش فً البر ،هكل  أ   مباح   ،ذبح حٌوان مقدور علٌه :اوشرع   ،تمام الشًء :لغةكاة ذال، كاةذ  ال :فصل

 : كاةذال

 لحلقوم والمريءوهو قطع ا ،الذبح. 

 فً اإلبل وهذا ٌسن   ،وهو الطعن بحربة وما أشبه فً الوهدة التً ما بٌن أصل العنق والصدر ،النحر، 

 .الذبح أما فً غٌر اإلبل فٌسن  

 وما ،وهو فً الصٌد ،العقر   ٌ  .وٌكون بجرحه فً أي موضع كان من بدنه ،قدر على ذبحه أو نحرهال 

 "غٌر جراد ونحوه ،كاتهبذإال  لبرباح حٌوان ٌعٌش فً اٌ   ال" :قال

 :شروط صحة الذكاة

   ٌ ٌ   ،اوالٌشترط أن ٌكون بالغ   ،ا ممٌز  أن ٌكون المذكً عاقال   ،ة المذكًأهل وٌشترط  ،اولو كان كتاب

 .لصحة ذبٌحته أن ٌسمً

 ذلكالرسول نهى عن  فال تقع التذكٌة بهما ألن   ،وظفر غٌر سن   ،اكل محدد ٌنهر الدم بكونه حاد   ،اآللة. 

 الودجٌن قطع   ن  وس   ،وقطع المريء وهو مجرى الطعام والشراب ،وهو مجرى النفس ،قطع الحلقوم، 

 .ا من الخالفواألولى قطعهما خروج   ،وهما العرقان المحٌطان بالحلقوم



كواقع فً : قال ،ٌستطٌع اإلنسان أن ٌذبحه العنق ال لتو  ومثله م   ،أي عن ذبحه "ز عنهج  وما ع  : "قال

فٌكفً  ،ٌستطٌع صاحبه أن ٌذكٌه مكان الإلى  من عال   ومترد   ،أو الهارب كالبعٌر الناد   ،متوحشو ،بئر

ٌعنً اختلط مع هذا الجرح شًء آخر  ،فإن أعانه غٌره .فً أي موضع فً بدنه ،حٌث كان جرحه

ٌ   ،ونحوه ءككون رأسه فً الما ،أعان على قتله بأي شًء ندري  ألننا ال ،كما ورد فً الحدٌث ،لح  لم 

 .بجرحه أم بالماء ،مات

 لقٌامهما  ،السماء أو بعٌنٌهإلى  أما األخرس فٌوما برأسه ،التكبٌر وٌسن   ،قول بسم هللا عند تحرٌك ٌده

 .مقام النطق

 أي إذا كان المذكً جاهال   ،ا ال جهال  وتسقط التسمٌة سهو   ،قول بسم هللا عند تحرٌك ٌده :قال رحمه هللا

 .الذبٌحة تحل   فإن   ،ثم سهى وغفل ،ه ٌعلمأما أن   ،ذبٌحته تسقط وال تحل   ال هابشرط التسمٌة فإن  

 :شروط التسمٌة

 وٌستحب أن ٌزٌد هللا أكبر ،أن ٌقول بسم هللا عند االذبح أو قبله بٌسٌر. 

 ا غٌرهسم  اٌذكر مع اسم هللا تعالى  أن ال. 

 بحها لم ت  ذبح غٌرى على شاة ثم فلو سم   ،ٌذبحه تسمٌة على مالٌشترط قصد ا. 

 وهً التً إذا ذبحت زادت حركتها ،أن تكون فً الذبٌحة حٌاة مستقرة. 

 وكرهت: "قال. ذكاة الجنٌن ذكاة أمه :كما ورد فً الحدٌث "ا ونحوه بذكاة أمهوذكاة جنٌن خرج مٌت  " :قال

 ،هوق روحهقبل ز عنق   وكسر   ،وسلخ  " ،ي بحٌث ٌراهأ "ىها بحضرة مذكوحد  " ،أي لٌست حادة "ةبآلة كال  

ٌ  . جاز ،كتسهٌل السلخ ،فإن كان لغٌر البٌع ،كره لما فٌه من التدلٌس والغشٌ   "لبٌع   لحم   ونفخ    توجٌه سن  و

 .والتكبٌر الرفق بالمذبوح وٌسن   .وعلى شقه األٌسر ،وٌكره لغٌرها ،المذكى للقبلة

زاد فً ، والمنتهىا فً هكذ - ا غٌر مقدور علٌهطبع   اقتناص حٌوان حالل متوحش   :وهو الصٌد :فصل

 :للصٌد ثالثة أحكام الصٌد مباح، :قال رحمه هللا. غٌر مملوك :اإلقناع

 قصد الصٌدٌأي لمن  ،لقاصده مباح. 

 إذا صاد لللهو واللعب ،الكراهة. 

 إذا كان فً الصٌد ظلم للناس كالعدوان على زروعهم وأموالهم ،التحرٌم. 

 :وشروطه أربعةاألصل فً الصٌد أن ه مباح، 

 كما تقدم ،كون الصائد من أهل الذكاة. 

 وهً على نوعٌن ،اآللة: 

 محددةوهً الآلة ذكاة  :األول،   ٌ  :شترط فٌهاو

 .أن تكون جارحة بنفسها -

 .بخنقها أوال بثقلها  ،أن تقتل الصٌد بجرحها -

 كأثر أكل ،ٌحتمل اإلعانة على القتل أو ٌوجد أثر ال ،ٌوجد بالصٌد أثر غٌر أثر تلك اآللة أن ال -

 .قتل الصٌدأن ٌالهر ٌستطٌع أن فٌستحٌل  ،هر



ه ألن   ،ه الشٌخ ابن بدران فً حاشٌتهأحل   ،اختلف فٌها الحنابلة، الذكاة بالرصاص، مسألة معاصرة

ه آلة تحرٌم الصٌد به ألن  إلى  ،بن بدرانوهو معاصر ال ،وذهب اللبدي رحمه هللا ،ٌجرح وٌنهر الدم

ٌ  بوال. غٌر محددة  مه إذا لم ٌكن له رأس حاد.وحر   ،إن كان للرصاص رأس حاد هفأحل   ،لفص  عض 

 ًقال تعالى: وٌعلم ما جرحتم من نهار، أي  ،الكاسر :والجارح لغة ،امعلم   اأن ٌكون جارح   :الثان

 :وٌشترط فٌه أربعة شروط .ٌصٌد بنابه أو بمخلبه من الطٌور ما به: والمرادكسبتم، 

 .اا أسود  أن ال ٌكون كلب   -

 .كالكلب غٌر المعلم ،باح صٌدهٌ   كه ما الأن ال ٌشار -

 .اأن ٌكون معلم   -

 .ال أن ٌخنقه أو ٌقتله بصدم أو ثقل ،أن ٌجرح الصٌد فً أي مكان فً جسده -

  ٌ  :فً ما ٌصٌد بنابه من حٌوانات البر  شترط و

 إذا أرسله الصابد. ،رسلٌسترسل إذا أ   أن 

   دوان أو العدو.، إذا نهره صاحبه، فهم وٌتوق ف عن العجرٌنزجر إذا ز 

 لعل ه صاده لنفسه. ألن نا ال ندري إذا أكل منه ،إذا أمسك لم ٌأكل 

ا  نفس الشروط لكن  ما ٌصٌد بمخلبه شروطهذه شروط ما ٌصٌد بنابه كالفهود والكالب، أم 

بدون الشرط الثالث: إذا أمسك لم ٌأكل، الصقر مثال  والنسر إذا صاد فإن ه إذا أكل من الصٌد ال 

 ه على أن ال ٌأكل.تعلٌم اح، ألن ه ٌصعبٌحرم وٌب

  :لم ٌحل ،افلو استرسل جارح بنفسه فقتل صٌد   ،اقاصد   اإرسالهالشرط الثالث. 

 ا وال عمد  ا وال جهال  وال تسقط التسمٌة هنا ال سهو   ،التسمٌة عند الرمً أو عند إرسال الجارحة، 

فال عذر فً ترك  ،ا الصٌد فنادرأم   ،النسٌان فٌعذرون عند ،التذكٌة تكثر عند الناس ألن   ،بخالف التذكٌة

كالبقر  ،ا أو غٌرها أو أرسل بعٌر  ومن أعتق صٌد   "التكبٌر مع التسمٌة وسن  " :قالا. التسمٌة أبد  

ٌ   ،وغٌره  .كً فٌه اإلجماعوهذا ح   ،عنه لكه  م   ل  ز  لم 

. معظم على وجه مخصوص توكٌد حكم بذكر :اإلصطالح وفً ،األٌمان جمع ٌمٌن وهو القسم، األٌمانباب 

كوجه هللا وعظمته  ،ٌشترط لجواز الحلف بالصفةلكن  ،من صفاته األٌمان بغٌر هللا تعالى أو صفة   م  حر  ت  

كذا  ألفعلن   هوجالل :أو قوله ،كذا وجه هللا ألفعلن  و ،مثال   ،ا أو بالنٌةا لفظ  إم   ،أن ٌضٌفها هلل تعالى ،وكبرٌابه

-   ٌ وٌجوز الحلف . فلٌست بٌمٌن ،هللا عز وجلإلى  وإن لم ٌضف الصفة. ا أن ٌقصد بها جالل هللاناو

 .كاألنبٌاء واألولٌاء والكعبة فال ٌجوز ،ا الحلف بالمخلوقأم  ن، بالقرآ

 :أربعة شروطولها  "ث وجبت علٌه الكفارةن  فمن حلف وح  " :قال رحمه هللا

   تنعقد فهذه ال ،ال وهللا وبال وهللا مثل ،ا أو بغٌر قصدأي ال ٌكون الحلف لهو   ،الٌمٌن عقد   قصد. 

 فال " :قال .لم تنعقد الٌمٌن ،فإن كان على مستقبل غٌر ممكن ،أن ٌكون الحلف على مستقبل ممكن

ا فهذه هً الٌمٌن فإن كان كاذب   ،البٌت الفالنً أمسإلى  ً ذهبتٌقول وهللا إن   ،تنعقد على ماض  



ا صدق نفسه ظان   ال :قال .ولٌس فٌها كفارة ،النارألنها تغمس صاحبها فً  اإلثم ثم فً  ،الغموس

  ٌ  .فال تنعقد فٌه ٌمٌن ،وال على فعل مستحٌل ،تنعقد الٌمٌن ولٌس علٌه كفارة فال ،بخالفه ٌن  ب  ف

   كرها غٌر م  كون الحالف مختار. 

   غٌر مكره أو جاهل أو  ،وترك ما حلف على فعله ،وهو فعل ما حلف على تركه ،ث بالٌمٌنن  الح

 .الٌمٌن ٌختلف بإختالف حكم الٌمٌنوحنث  ،ناس

ٌ  : "قال ٌ   ،نثالح   سن  و ٌ   ،إذا كانت على فعل مكروه أو حلف على ترك مندوب "ر  كره ب  و له أن  سن  فهنا 

. ٌعنً لو حلف على ترك مكروه أو حلف على فعل مندوب فٌكره عندبذ الحنث ،وعكسه بعكسه ،ٌحنث

 ،أو ترك واجب، فهذا ٌجب علٌه الحنث ،الخمر ربن  وله وهللا ألشكق ،محرم ٌجب الحنث إن كانت على فعل  و

 حلف على فعل واجب ٌحرم علٌه أن ٌحنث.فمن  ،وعكسه بعكسه ،فٌجب الحنث ،وهللا ال أصلً :كقوله

فإن  ،اأي ال ٌكون هذا الذي حرمه على نفسه حرام   "مر  ح  ٌ   لم ،زوجة    غٌر  أو حالال   ،ه  ت  م  أ   م  ر  وإن ح  " ،فصل

ما حرمه على  فعل "وعلٌه كفارة ٌمٌن إن فعله" ،لها األصلًالقهوة لح   لم تحرم ،وهللا ال أشرب القهوة قال

فقد  ،الظهار فهو ،ا تحرٌم الزوجةأم  ". كمقد فرض هللا لكم تحلة أٌمان: "لقوله تعالى ،نفسه من شرب القهوة

 .تجوز مراجعة الزوجة قبل أن ٌكفر وال ،م حكمهتقد  

ٌ   ،ولٌست على التراخً ،الكفارة واجبة على الفور" نثح  ا ب  ور  وتجب ف" :قال ٌ  و لكفارة تجمع ا - ر فٌها بٌنخ

 :الثانًإلى  فإن قدر على األول لم ٌجز له التعدي ،بٌن الترتٌب والتخٌٌر

 وٌشترط  ،واإلسالم والحرٌة ،من باب أولى الفقرو ،شترط فٌهم المسكنةوت ،طعام عشرة مساكٌنا

 .طعام مسكٌن واحد عشرة أٌاماٌجوز فال  ،استٌعاب العدد

  وللمرأة درع و خمار ،وهً للرجل ثوب ،كسوة تصح بها صالة فرض ،كسوتهمأو. 

 عتق رقبة مإمنة. 

ٌفضل عن مؤونته األصلٌة ومؤونة عٌاله وقضاء دٌنه  والعجز أن ال - ثفإن عجز عن واحد من هذه الثال

 .وهً صٌام ثالثة أٌام متتابعات ،بعدها ماإلى  انتقل، ما ٌفً بواحد من هذه الثالث

ٌ   "رفعلى الع   نى ٌمٌن  ب  وم  : "قال هو رف والع   ،ة والسبب والتعٌٌن واإلسم الشرعًرجع إلٌه بعد النٌوإنما 

ولكنها  ،على األرض دب   لغة هً كل ما ،مثل الدابة - حقٌقته اللغوٌة -ه حتى غلب الحقٌقة ما اشتهر مجاز

ٌ  . لى الخٌل والبغال والحمٌرطلق إال عت   ا العرف   لكن بشرط أن  ،نٌة الحالف ،نٌتهإلى  رجع فً األٌمانو

ٌ   ،تملها لفظهٌح لكن بشرط  ،سماءٌقصد بذلك ال ،تحت السقف وهللا ال أجلس :قولهك ،ف السماء  ناء وسق  ب  ته ب  كن

ٌ   ،ٌركب سٌارة فالن ه الفلو حلف أن  . أن ٌحتملها اللفظ ٌ  فه ،ا عدم دخول بٌتهناو  ،تهذا لفظ غٌر محتمل ن

 . للنٌة الموجودة عندهلفظ محتمال  ولذلك ٌشترط أن ٌكون ال

ٌ   .وعلى السبب الذي هٌج الٌمٌن ،م النٌة على عموم لفظهد  ق  وت     :ةفائدة الن

 .وٌقصد به لحم الغنم ،وهللا ال آكل اللحم :مثاله ،إما أن تخصص العموم الذي فً اللفظ -

 .أو تعمم الخاص -

 .المطلقأو تقٌد  -



دمت فإن ع   ،فل  جها على الح  ٌ  سبب الٌمٌن وما ه  إلى  رجع حٌنبذٌ   ،فإن لم ٌكن للحالف نٌة :قال رحمه هللا

فإن  ،فٌتعٌن هذا الثوب فقط ،كقوله وهللا ال ألبس هذا الثوب ،التعٌٌن وهو اإلشارةإلى  جعر   ،النٌة والسبب

ٌ   ،دم التعٌٌنع    ،شرعً وعرفً ولغوي :واإلسم ثالثة أقسام. وهو اإلسم ما ٌتناوله لفظهإلى  رجع بالحلفف

 .سم الشرعًقدم عندنا هو االوالم  

 ،ٌدل على اإللزام بكل قول   ،هلل بعبادة   ه  نفس   مختار   إلزام مكلف   :اوشرع   ،اإلٌجاب :لغة، وهو النذر :فصل

من : "ل صلى هللا علٌه وسلمقا ،ته ولزوم الوفاء بهوأجمع العلماء على صح   ،بأصل الشرع ا غٌر الزم  شٌب  

  ٌ قال صلى هللا علٌه  ،ه مكروهأن   واألصل فً النذر. ولٌوفوا نذورهم: "ولقوله تعالى "طع هللا فلٌطعهنذر أن 

 ،ا مكروهه أٌض  لو كان المنذور عبادة فإن  حتى  "،ما ٌستخرج به من البخٌلٌر وإن  بخ والنذر ال ٌأت  : "وسلم

  .من مكلف إال وال ٌصح   ،اإلقناعكما فً 

 :شروط انعقاد النذر

   ا عاقال  أن ٌكون الناذر بالغ. 

   ٌ  .ر على نفسهنذ  أن 

   اأن ٌكون مختار. 

 أن ٌكون هلل تعالى. 

 أن ٌكون النذر بالقول "التلفظ" فالٌصح بالنٌة إال من األخرس بإشارة مفهومة. 

 :ستة أنواع ،المنعقد أنواع النذر

 قه بفعل ثم أو ٌعل   ،وٌسكت ،هلل علً نذر: مثل أن ٌقول ،المنذور فٌه الفعل   وهو الذي لم ٌسم   ،المطلق

ٌ  ،  علً نذر إن ركبت سٌارة فالنهلل: كقوله ،ٌسكت فحٌنبذ ٌلزمه كفارة ٌمٌن  ،ة بفعل معٌنولٌس له ن

ٌمٌن لقوله صلى ا كفارة لزمه أٌض   ،قوإن لم ٌعل   ،كركوب سٌارة فالن هذا ،ق علٌه النذرإن فعل ماعل  

ٌ  : "ٌه وسلمهللا عل  .نه الترمذيرواه الترمذي وابن ماجه وحس   "ٌمٌن كفارة   م  س  كفارة النذر إذا لم 

  أي  ،منه بقصد المنع   ،وهو الذي ٌتم تعلٌقه بشرط   ،وهو الذي ٌجري مجرى الٌمٌن ،وغضب جاج  ل  نذر

ً  إن كل  : كقوله ،وحمل النفس علٌه أو الحث   ،أن ٌمنع نفسه من فعله ٌ  ف ،كذا متك فعل ر بٌن فعله حٌنبذ ٌخ

 .أو كفارة ٌمٌن

  كأن ٌنذر هلل لبس الثوب ،مباحنذر،   ٌ  .كفارة الٌمٌن وأر بٌن الفعل فهذا ٌخ

   أولى والتكفٌر   الفعل   م  د  ع  ف   ،كنذر طالق ونحوه ،كروه  م   نذر. 

  كنذر شرب الخمر ،معصٌةنذر،   ٌ  علٌه ٌمٌن لقوله صلى هللام الوفاء به وكفارته كفارة حر  فال ٌنعقد و

 ".معصٌة هللا وكفارته كفارة ٌمٌن نذر فً ال: "وسلم

  أي غٌر  ،اوٌكون مطلق   ،هللاإلى  بقصد التقرب ،كصالة وصوم واعتكاف ،وهً الطاعة ،ر  ر  ب  ت  نذر

هلل علً نذر أن أصلً  :كقولهم ،ا بشرطق  أو معل   .هلل علً نذر أن أصلً ركعتٌن :كقوله ،ق بشرطمتعل  

 : شترط فً نذر التبررٌ   .الوفاء به فحٌنبذ ٌلزم ،ركعتٌن إن نجحت أو إن شفى هللا مرٌضً

 .المنذور   كر  ذ   -

 .ٌخرج بهذا الشرط نذر المكروه والمباح والمحرم ،أن ٌكون المنذور طاعة -

 .أال ٌكون سببه لجاج وغضب -



 ٌث توبة أبً لبابة رضً هللا عنهلحد ،صرف للمساكٌنٌ   ،ثل  الث   أه  ز  ج  أ   ،ه  ل  ك   بماله   ومن نذر الصدقة  : مسؤلة

وإذا . رواه أحمد وأبو داوود "ٌجزئ عنك الثلث :فقال له رسول هللا ،هلل ورسوله من مالً صدقة   أنخلع  : "قال

ً   :ن قالأك ،ا معدودةال إن نذر أٌام   ،لزمه التتابع ،نذر صوم شهر ونحوه لم  ،منذر صوم عشرة أٌا هلل عل

ٌ   ،االوفاء بالوعد ال ٌلزم وجوب  . وٌلزمه التتابع ٌ   ،الوفاء به سن  لكن  وهو قول إن  ،بال استثناء الوعد   م  ر  ح  و

 ".ا إال أن ٌشاء هللاً فاعل ذلك غد  إن   ًءلش تقولن   وال: "لقوله تعالى ،شاء هللا

 القضاء والفتٌاكتاب 

فقضاهن سبع سماوات فً " قال تعالى ،الفراغ منهو هو إحكام الشًء :ولغة ،مصدر من أفتى :القضاء

 .وفصل الخصومات ،هو تبٌٌن الحكم الشرعً واإللتزام به :اوشرع   "،ٌومٌن

والحكم هنا  - فٌنصب اإلمام ،كالجهاد ونحوه ،كالحاكم "على اإلمام األعظم وهو فرض كفاٌة: "قال

 :قال واإلقلٌم قطعة من األرض. ،اٌ  ٌنصب بكل إقلٌم قاض -"ٌجب على اإلمام" اإلقناعوفً  ،للوجوب

وٌأمره بالتقوى وتحري  ،اا وورع  علم   من ٌجد   أفضل   -واجب هوالصحٌح أن   ،مبهم الحكم هنا - وٌختار  "

 :شروط صحة والٌة القضاء. العدل

 تعٌٌنه من اإلمام أو ناببه. 

   للقضاء ح  ٌصل   ى على صفة  ل  و  الم   أن ٌعرف المولً للقضاء كون. 

  أو مكاتبته فً البعد مع اإلشهاد على  "،ٌتك الحكمول  "كأن ٌقول له  ،اى إن كان حاضر  ول  للم  المشافهة

 .فً المشافهة أو المكاتبة سواء   ،ذلك

ٌ  إذا ول   "عامة حكم   والٌة   وتفٌد  " :قال ٌ   أي ال ،عامة ا والٌة  ى اإلمام قاض  ،بحال دون حال د وال تختص  تتق

ذكر  - فالوالٌة هنا تفٌد ،وسكت ،لقضاءٌتك اول  : ل اإلمام لرجلا إن قمثال  ؟ ففما الذي تفٌده هذه الوالٌة

 :اوإال فالوالٌة كبٌرة جد   ،أمور فقط 4المؤلف 

 فصل الخصومات. 

 ربهإلى  أخذ الحق ودفعه. 

 النظر فً مال الٌتٌم والمجنون والسفٌه والغابب. 

 ا وقرى ٌجمع بالد   ما: خ عثمان النجديل" كما قال الشٌو"العم ،هل  م  ع   ف  ق  وو   ،النظر فً األوقاف

ٌ  ، كمصر ونواحٌها ،متفرقة  .على شرطه ي  جر  ل

 ،ص له قضاٌا معٌنةٌخص   ال ر:وم النظو عم "ٌه عموم النظر فً عموم العملوٌجوز لإلمام أن ٌول  " :قال

مكان فً ٌقضً فً كل  :و فً عموم العمل .فً الجناٌات وفً األنحكة وغٌرهما ،ٌنظر فً كل القضاٌا أي

فٌكون  ،ا فً نظر بعض القضاٌا والمعامالتخاص   أي ،ا فً أحدهماٌه خاص  وٌجوز أن ٌول  . بالد المسلمٌن

  ٌ  ،وهذا كان فً عهد عمر رضً هللا عنه .أي فً عموم بالد المسلمٌن ،فً عموم العمل ،ا لؤلنكحة فقطقاض

ٌ   ،ً قاضٌا للجندفكان ٌول    ا فً نظر بعض القضاٌا فً بعضخاص   :ٌهماا فٌه خاص  أو ٌول   ،ا لؤلنكحةو قاض

 .بعض بالد المسلمٌنأي فً  ،العمل

 :وٌشترط للقاضً عشر صفات



  ابالغ  أن ٌكون. 

   عاقال. 

   لن ٌفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة" لحدٌث ،اذكر." 

   احر. 

   امسلم. 

   فال تجوز والٌة الفاسق ،عدال. 

   ٌسمع كالم الخصمٌن ال األصم   فإن   ،اسمٌع. 

   حتى ٌتبٌن لدٌه المدعً من المدعى علٌه ،ابصٌر. 

   حتى ٌتمكن من النطق بالحكم ،امتكلم. 

  أن ٌعرف الكتاب والسنة وٌستطٌع أن ٌستنبط األحكام من  :ولو فً مذهب إمامه فقط ،امجتهد  أن ٌكون

ا حتى ولو كان هذ: "ٌقول اإلفصاح والرعاٌةوفً  ،وٌعرف اللغة واألحادٌث واألسانٌد ،األدلة مباشرة

 .اوحتى هذا لم ٌعد موجود  "، االقاضً مقلد  

 .وإال تعطلت أحكام الناس ،الذي ٌتولى القضاء مقلد أن   ،قلت وعلٌه العمل منذ مدة طوٌلة: إلنصافاوفً 

فٌراعً كل منهما  ،اأو مقلد   ،ا فً مذهبهأو مجتهد   ،اوكذا المفتً ٌشترط أن ٌكون مجتهد  : اإلقناعوزاد فً 

وهو الذي نعمل  -قال شٌخ اإلسالم رحمه هللا . قلد كبار مذهبه فً ذلك وٌحكم بهرها وٌخ  أ  تألفاظ إمامه وم  

ذا ٌدل وعلى ه: مه هللاقال رح". وٌجب تولٌة األمثل فاألمثل ،شروط القضاء تعتبر حسب اإلمكان: "قال ،به

ا ن وأعرفهمٌ  المقلد   ، وأعدل  اما شر  ن، وأقلهٌ  ق  الفاس   أنفع   ،لد  دم الع  فٌولى مع ع   .كالم اإلمام أحمد وغٌره

تعطلت األحكام  -أي إن لم نعمل بقول شٌخ اإلسالم  - وإال: اف القناعكش  قال الشٌخ منصور فً  .بالتقلٌد

 .واختل النظام

فً المال  حكمه نفذ   ،أي ٌتصف بالشروط السابقة -  ٌصل  للقضاءم اثنان بٌنهما رجال  ك  وإن ح  : قال

 .أو ناببه إمام   ،همن وال   على ،ٌنفذ فٌه حكم فً كل ما ،حتى مع وجود قاض ،وغٌرها والقصاص والحدود

وأما بعد الشروع فً الحكم فلٌس  ،شروعه فً الحكم هذا الشخص قبل من االثنٌن الرجوع عن تحكٌم ولكل  

 حتى قبل أن ٌتم الحكم. ،ألحدهما أن ٌرجع

 :كونه ن  وس   :فقال ،آداب القاضًثم ذكر بعض 

-   ٌ  . عنفا بالقو

 .األناة والصفح :بالكسر ،لمالح  و - احلٌم   -

 . ٌنخدع من أحد المتخاصمٌنألال  ، ام  ه  نا ف  ط  ف   -

 .ا نفسه عن الحراما كاف   عفٌف   -

 :علٌه العدل بٌن المتحاكمٌن :فقال ،ا واجبةآداب  ثم ذكر 

 خرثر من اآلا أكم شخص  ٌكل   أي ال ،فً لفظه. 

 أي ال ٌنظر ألحدهما أكثر من اآلخر ،فً لحظهو. 



 لٌس أحد ٌتقدم على اآلخر أو ٌجلس خلفه ،ا أمامها وٌجلسون مع  فٌدخلون جمٌع   ،فً مجلسهو، 

 م اآلخر.م أحدهما أن ٌرد علٌه السالم قبل أن ٌسل  فٌجوز إن سل   ،وٌستثنى السالم

لو  حتى ،"وهو غضبان قاض   ٌقض   ال: "قال صلى هللا علٌه وسلم "اوٌحرم القضاء وهو غضبان كثٌر  : "قال

ٌ   ،جاز له أن ٌترك القضٌة وال ٌقضً فٌها ،لزم بالقضاء وهو على هذه الحالأ   وهو على  القضاءعلٌه  م  حر  و

 أو ملل   أو هم   أو عطش   أو فً شدة جوع   ،أي محتقن من البول ،القضاء وهو حاقن ٌحرم  وكذا  .هذه الحال

عطى بعد طلبه ٌ   وهو ما "شوةم علٌه قبول الر  وٌحر  : "قال رحمه هللا. مزعج مإلم أو حر   أو برد   أو نعاس  

كما فً  ،من غٌر طلب إلٌه إبتداء   وهً الدفع   ،رم الهدٌةأي تح - هدٌةو :وقال .بذله من الراشً م  وٌحر   ،لها

أن ٌقبل هدٌته إن لم ٌكن  ،استثناء   - فٌجوز   ،له كومة  وال ح   ،الٌته  و   من قبل   من كان ٌهادٌه   من غٌر   ،اإلقناع

 .له قضٌة ٌنظر فٌها

ٌ  " :قال ثم    وال ٌنفذ حكمه" ،للقاضً عدو  إذا كانت الخصومة مع  "ه  على عدو   - بل الٌجوز   - حكمه فذ  ن  وال 

 .كاألصول والفروع والزوجة "له قبل شهادتهمت   وال لمن ال ،لنفسه

ٌ   طلب الخصم   :واإلستعداء هو "فً بلده على خصم   داه  ع  ومن است  " :قال بما  -صمه خ   ر  حض  من القاضً أن 

 لم ٌلزم   ،ال قٌمة له التافه وما ًءشلاك ،ال تتبعه الهمة ا ماأم  ه؛ حضار  االقاضً  م  لز   ،أي ذا قٌمة، تتبعه الهمة

 .حضار خصمهاالقاضً 

 أما المرأة التً ال ،هً المرأة التً تبرز لقضاء حوابجها ة  ز  ر  و الب   "ةز  ر  إال غٌر ب  " :استثنى من ذلك - قال

 م  ز  وإن ل   ،عذر وكذا المرٌض ونحوهما ممن له .لك  و  ها حٌنبذ أن ت  وٌلزم   ،حضارهاافال ٌلزم القاضً  ،تبرز

ٌ   ،ن  ٌمٌ  .حلفهماأرسل القاضً الٌهما من 

 فً الدعاوي والبٌنة :فصل

 "  الدعوى  كون المدعً أو منكر   :وهو الشرط األول، "ف  التصر   جائزي   نكر  وم   دع  م   كون   ط  ر  وش

 .جابزي التصرف

 ًأي تنقٌتها وتخلٌصها عما ٌشوبها ،حررةأن تكون الدعوى م   ،الدعوى تحرٌر   :الشرط الثان. 

 حتى ٌتمكن  ،وبشًء معلوم ،فٌشترط أن تكون الدعوى معلومة ،به ىدعم   لم  ع   :الشرط الثالثو :الق

  ٌ  .صح الدعوى فٌها وإن كانت مجهولةفت ،إال فً بعض األمور ،تب  لزم به إذا ث  القاضً أن 

 شًء ب وصً لشخص  فإذا أ   ،كوصٌة مجهوال   ،حه فً المذهبٌعنً نصح   - ه  ح  ح  ص  إال فٌما ن  : قال

والثوب هنا  ،بثوب لخالد   ى أحمد  إذا وص   ،فمثال   ،ت الوصٌة وجازت الدعوى بهاح  ص   ،مجهول

  ٌ جازت لخالد دعوى طلب  ،لخالد فامتنع ورثة أحمد عن دفع ثوب   ،فمات أحمد ،عٌنمجهول ألنه لم 

 .المجهول - الثوب

 حتى ٌقول ،لً عنده كذا وكذا إن   :فال ٌكفً أن ٌقول ،ا بهاح  صر  أن تكون الدعوى م   :الشرط الرابع :

 .طالب بهوأنا أ  

 فال تقع على الدٌون المؤجلة ،لةقة بالدٌون الحا  أن تكون متعل   :الشرط الخامس. 

 أن تنفك   :الشرط السادس   ٌ  .هاب  كذ  الدعوى عما 



ٌ   "ر شروطهك  ذ   اد  قعى ع  فإن اد  " :قال تبٌٌن سبب أي ٌجب علٌه " سببه ر  ك  ذ   اأو إرث  " ،هكر شروط  ه ذ  لزم  أي 

ٌ  ق  بؤحد الن   ال  ح  عى م  أو اد  " .ثر  و  ا للم  ا أو أخ  ككونه ابن   ،اإلرث ٌ  ى ح  ع  أي لو اد   "ه باآلخرم  و  ن ق  د من ذهب  ال

ٌ   ،أو فضة ٌ  ق  ٌ   -قٌمته باآلخر  م  و  ق  ف ٌكون ربا  حتى ال - من الفضة والعكس بالعكس ل  عد  وم قٌمة الذهب بما 

مه بأٌهما فعندبذ جاز له أن ٌقو   ،اى بالذهب والفضة مع  ا محل  ى شٌب  ع  ا اد  أي إذ "أو بهما" ،أو فضل نسٌبة  

 .شاء

 :حٌنبذ ننظر للخصم   ،بالشروط الست السابقة ر المدعً الدعوىإذا حر  أي  ،رهافإذا حر  

 المدعً من القاضً الحكم   ب  أي ٌطل ،على الخصم   الحكم   ع  د  م علٌه بسؤال م  ك  ح   ،ر الخصم  فإن أق   -

ٌ   ،وهو شرط ،على خصمه  .المدعً ى بدون طلب  على المدع   حكم  فال 

ٌ   ر  نك  وإن أ   -  البٌنة  : "لقوله صلى هللا علٌه وسلم ،بٌمٌنه - أي المدعى علٌه -فقوله  ،للمدعً نة  وال ب

 ". على من أنكر ى والٌمٌن  على من ادع  

ٌ  و ٌ   بالٌمٌن   حكم  ال  ٌ   ،نةإذا كانت هناك ب ٌ   ،نةفإذا لم توجد ب ٌ  ى علٌه؛ المدع  إلى  بالٌمٌن ه  توجفعندبذ  شترط و

ال من عند نفسه  ،ٌحلف المدعى علٌه بأمر الحاكم ه،إحالف المدعى علٌ - حالفهإالمدعً  ب  أن ٌطل   للٌمٌن

  ٌ ٌ   ،ستحلفوال من قبل أن   الٌمٌن   الحاكم   ثم ٌطلب   ،المدعى علٌه ستحلف  أي أن ٌطلب المدعً من الحاكم أن 

ٌ   ،فً مال   مدع   ؤال  علٌه بس م  ك  ح   ،المدعى علٌه أي لم ٌحلف   ،ل  ك  فإن ن   .من المدعى علٌه  كالبٌع   ،به قصد  وما 

  ثم  ،كول  علٌه بالن   م  أن ٌحك   الحاكم   لزم المدعً أن ٌسأل   ،فل  أي إن أبى المدعى علٌه الح   ،واإلجارة وغٌرهما

ع أو ما فً حكمه كالبٌ دعٌه من مال  بما ٌ ،المدعى علٌه وهو ،صمه  القاضً بأن ٌطالب المدعً خ   م  حك  ٌ

 .واإلجارة والقرض والرهان ونحوه

  ٌ  :سوى ،كالبٌع والقرض واإلجارة ،آدمً فً كل حق   ستحلف  و

 بد   فال ،اشٌب   ذ  نف  ٌ   أي أن الحلف هنا ال ،هاا زوج  فالن   أو أن   ،ه  وج  فالنة ز   فال ٌستحلف من ادعى أن   ،نكاح 

ٌ   من شهود  .ثبات شًء أو نفٌهلف إلولن ٌكفً الح ،نةوب

 ف الزوج إن كان راجع زوجته أم الفال ٌستحل ،الرجعة. 

 فً األنساب فال ٌستحلف ،النسب. 

 أي إن ثبتت  -ر ستحلف فً الزنا وشرب الخمٌ   فال ،كالحدود والعبادات ،فً حق هللاستحلف ٌ   وال

 أم ال. إن كان أداها ،وال ٌستحلف فً الصالة والصٌام - لبٌنة وإال فالبالشهود وا

ٌ   ،كالرحمن والرحٌم ،تنعقد إال باهلل وحده أو صفته والٌمٌن المشروعة ال عد ولو ب ،ة بعد التحلٌفحكم ببٌن  و

ٌ   بحكم   ى قاض  أي لو قض   ،لحق   زٌلة  م   فلٌست الٌمٌن   ،سنٌن   ،ولو بعد عشرٌن سنة ،نةثم جاء أحدهما بب

 ودفع الحق لصاحبه. كم  الح   وجب تغٌٌر  

ٌ   ط  ر  ش  و ٌ   ،اوباطن   اظاهر   عدالة   نة  فً ب عدالة الشهود فً الظاهر  الحاكم   نة أن ٌعلم  أي ٌشترط فً الب

فإذا كان شهوده  ،إال فً عقد النكاح .الحكم ل  ط  ب   فسقهملم بعد ذلك ه إذا ع  وٌترتب على ذلك أن   ،والباطن

ٌ   ،ا ظاهر  عدوال    . عقد النكاح لم ٌبطل ،أي انتفت فٌهم عدالة الباطن ،ن فسقهم بعد ذلكفتب



ٌ   ،هم صالحٌن للشهادةن  وهو الذي ٌزكً الشهود بأ ،ك  ز  وفً م   :قال  ح  ر  والج   ،وتعدٌل   ح  ر  شترط فٌه معرفة ج  ف

تقتصر  وال ،أي عن تجربة وتعامل كبٌع وشراء وسفر ،بخبرة باطنة ،هو الطعن فٌهم بما ٌمنع قبول الشهادة

ى هؤالء المزكٌن ٌعرفون المزك   القاضً أن   / لحاكمأن ٌعرف ا وٌشترط ،رفته على حاله الظاهر فقطمع

ٌ   دم  ق  وت   :ثم قال. باطنة معرفة   ٌ   ،رح  ج   نة  ب إال  ،هاد  ر  و   أحد   شهادة   رح  أي ال ٌقبل القاضً ج   ،ببٌنة إال جرح  فال 

  ٌ  ،ة الشهودٌعنً تزكٌ ،طلب التزكٌة ،بٌنة   حال   ل حاكم  ه  فمتى ج   :قال ثم  . المانع لقبول الشهادة نة على ذلكبب

ٌ   ،هم عدولا إذا كان ٌعلم حال هؤالء الشهود وأن  أم   ،هذا إذا جهل حال البٌنة ٌزكون  ،مزكٌنإلى  حتاج  فال 

أطلب  أي سواء   ،افٌجب علٌه طلب من ٌزكً هؤالء مطلق   ،ا إذا جهل القاضً حال الشهودأم   ،هؤالء الشهود

 .الخصم ذلك أم لم ٌطلب

 :قال .إال رجالن عدالن ،الترجمة والعقدكالرسالة و ،والجرح ونحوهما ،أي التزكٌة - قبل فٌهاٌ   وال :قال

لد لكنه ٌمتنع مقٌم فً نفس الب :فً البلد ستتر  أو على م   ،فأكثر على بعد مسافة قصر   :ى على غائب  ومن ادع  

ٌ   ،مكلف   أو غٌر   ،أو مٌت   ،عن الحضور للقاضً وال  ،ٌهافللقاضً أن ٌسمع الدعوى وأن ٌحكم ف ،نةوله ب

وللقاضً عندبذ أن ٌحكم فً  ،ا أن ٌمتنعواا أن ٌحضروا وإم  فإم   ،أي غٌر هؤالء األربعة ،سمع على غٌرهمت  

 لة.أالمس

ٌ   ،زوجت نفسها أو امرأة   ،بال شهود   كنكاح امرأة   ،فٌه ف  ختل  فً شًء م   م  ك  القاضً ح  إلى  فعولو ر    ه  م  لز  فال 

ٌ  ة صحٌحة أو إجماع  أو سن   ،من كتاب هللا اإذا لم ٌخالف نص   ،نقضه ٌ  ا قطع  لٌه حكم  إفع ولو ر   :قال .اا ال ظن

ٌ   ،لزمه تنفٌذه - لٌنفذه ،أي لٌس فٌه مخالفة لنص صرٌح ،نقضه ه  م  لز  ٌ   ال  .عند الحاكم السابق ت  ثب  بشرط أن 

ٌ   :قال أي فٌما  ،لٌنفذهبه  كم  كالبٌع واإلجارة؛ فٌما ح   ،آدمً فً كل حق   ،آخر قاض  إلى  كتاب القاضً ل  قب  و

ٌلزم القاضً الثانً أن  ه الأي أن   ،ال فٌما ثبت عنده لٌحكم به ،حكم به القاضً األول لٌنفذه القاضً الثانً

ٌ   ،ٌحكم بما ثبت عند القاضً األول فً مسافة قصر   -وهذا إستثناء  -إال  .عنده هو ت  ثب  بل ٌقضً بما 

عند  ت  ب  فحٌنبذ جاز للقاضً الثانً أن ٌحكم بما ث   ،لقصرأي إذا كان بٌن القاضٌٌن أكثر من مسافة ا ،فأكثر

 القاضً األول.

 القسمة: فصل

 :وهً نوعان .تمٌٌز بعض األنصباء عن بعض وإفرازها عنه :اواصطالح   ،النصٌب :بكسر القاف - سمةالق  

 صغار   ور  و د   ام  م  ح  ك   ،ض  و  ع   ال ٌنقسم إال بضرر أو رد  ا وهً م ،قسمة التراض :النوع األول - 

ٌ   ،صغٌرة   أو غرفة   فٌستحٌل قسمة حمام   وٌشترط لها تراضً كل  ،أحدهما على القسمة ر  جب  فال 

 ،أي فً قسمة التراضً - رٌكه فٌهاومن دعى ش .والبٌع ٌشترط فٌه التراضً ،وحكمها كالبٌع .الشركاء

ر الشًء أو  اغصب   ٌع  ب   ،فإن أبى ،جبربٌع أو إجارة أ  إلى  وفرس   د وسٌف  نحو عب   وفً شركة   أ ج 

 .سم ثمنه أو أجره بٌنهماوق   ،علٌهماالمشترك 

 ًصاع من بر أو  100 مثال   ٌلكمك   ،ال ضرر فٌه وال رد عوض وهً ما ،قسمة اإلجبار :النوع الثان

م بشرط أال ٌكون س  ق  أي غرف أو بٌوت كبٌرة ٌمكن أن ت   ،كبار ودور   ،وموزون من جنس واحد، شعٌر

 شرٌك   طلب  ب   ،على غابب وٌقسم حاكم   ،رٌك أو ولٌه على القسمةفٌجبر ش .هناك ضرر وال رد عوض

 .أي عزل حصته عن حصته ،وهً هنا إفراز ،ٌوجد ضرر هنا ه الألن   ،أو ولٌه



  ٌ ٌ  و  :الحاكم للقسمة بٌن الشركاء أن ٌكون به  نص  شترط فً القاسم الذي 

 .امسلم   -

 .عدال   -

 .ا بالقسمةعارف   -

ٌ   الشركاء   فإن تراض    ،وٌكفً واحد لشهود القسمة .فال تشترط فٌه هذه الشروط ،ا بأنفسهمد  نوا أحبغٌره أو ع

ٌ   ،فإن وجد تقوٌم  .بد من وجود اثنٌن فال ،سمق  أي تقوٌم وتعدٌل لشًء سوف 

كالمكٌالت  ،والتعدٌل ٌكون باألجزاء إن تساوت ،مها القاس  ل  عد  ٌ   ،سهام القسمة ،السهام ل  عد  وت   :قال

ٌ   ،فتعدل حٌنئذ بالقٌمة ،ىفإن لم تتساو ،والموزونات  ،أكبر أو أكثر من السهم الجٌد يءالرد السهم   جعل  ف

إن  أو بالرد  . مساحة سهم األرض التً فٌها نخٌل كأن ٌجعل السهم من األرض التً ال نخل فٌها ضعف

للذي قسمته خلت من تلك  اوض  وع   الجٌد ماال   ًءع صاحب القسمة ذات المٌزة أو الشكأن ٌدف ،اقتضته

 .زةالمٌ

ٌ   :قال أو كانت قسمة إجبار   سواء   - قسمة بهاال م  لز  وت   ،إن تراضوا بها القرعةإلى  لجأٌ   ٌجوز أن أي ،ع  قر  ثم 

ا أم   ،تسقط بعد تفرقهما أي ال ،ما وتفرقهماضاه  بر   مت  ولز   ت القسمة  ح  خر ص  هما اآلد  ر أح  ٌ  وإن خ   ،تراض  

 تكون الزمة. قبل التفرق فال

ٌ نا محمد وعلى آله وصحبه وسل م.وهللا   تعالى أعلم وصلى هللا على نب

 

 :أسئلة

 لو كان هناك قاضٌٌن، تتوف ر فٌهما الشروط العشرة، ولكن أحدهما أعمى، من ٌول ى؟لقاضً، * فً شروط ا

 ته.ألعمى عندنا ما ٌصح  تولٌكٌف ٌعنً؟ ما تساوت الشروط هنا، هو ا

، لذلك ٌنبغً الحذر منه، كثٌر من الناس ٌنذر أشٌاء وٌعجز عنها،  النذر*  بعضهم ٌنذر ٌقول مكروه أصال 

ا أحكام، ٌختلف ، هذه مشكلة. العجز عن أن ٌصوم كل  شهر عشرة أٌام، أو كل شهر ٌذبح شاة النذر له طبع 

  ٌ ا الصٌام ٌقولون عن الصالة وبق ا طبع  إذا عجز عن النذر فإن ه ٌكف ر كف ارة ٌمٌن، لمن ة األعمال. عموم 

 هذا األصل، وال ٌجوز أن ٌتخل ى عنه. -أن ه ٌلزم الوفاء به إلى أن ٌموت األصل 

 "فإن أعانه غٌره"* 

. لو غٌر السهم / الرمٌة التً آذته، هناك شًء أعان على موته وهو الماء  ه غٌر الجرح ٌعنً، أعان مثال 

أو من أمر ما،  لببراحتمال أن ه مات من ا اكما دام هنهذا ما فٌه مشكلة. لكن  أعان به سهم آخر وقتله؟

ى من مكان شاهق، هذا ٌحر  فٌحرم. ٌعنً مطلق ا، أي إعانة؟  م، ال ندري أمات ال، مثال  أصابه بالسهم ثم  ترد 

ه من السهم أو من االرتطام باألرض، مطلق ا، أي شًء ٌعٌن السهم أو موت هذا الحٌوان فإن ه ٌحرم ب

 الحٌوان.



ض ن األرض فً أحد جوانبها ببر مثال  ذكرنا أن ه إذا كانت مثال  مزرعة، أو مساحة م*  و  ، فهنا ٌلزم رد ع 

مع النصف اآلخر، ٌعنً افرض أن  هذا النصف قٌمته مابة ألف، والثانً مابة ي النصف هذا حتى ٌستو

ض، فٌلزم من كان بنصٌبه الببر أن ٌدفع نصف  ألف، لكن بوجود الببر صارت مابة وخمسٌن، فهنا رد و  ع 

ٌ لزم بدفع القٌمة إالالخمسٌن هذه على صاحبه، هذه تكون قسمة إجبار ألن ه فً حكم الب فً عقد  ٌع. ال أحد 

 البٌع.

فعت إلٌه أن ٌنقضها، ذكرنا إذا خالف الكتاب أو السن ة الصحٌحة أو * هن اك أحكام ٌلزم القاضً إذا ر 

فع إلٌك ح  اإلج وزارة إن ما عند أن  التنفٌذ اآلن لٌس عند القضاء وذكرنا  -لكً تنف ذه كم ماع القطعً، إذا ر 

فع إلى القاضالداخلٌة حكم كً ٌنف ذه، ٌنظر فٌه فإن كان مخالف ا لثرٌح الكتاب والسن ة الصحٌحة ً ، إذا ر 

الثة األمور الث كان مخالف ا لواحد من هذه الثالثة ٌلزمه أن ٌنقضه، إذا لم تخالف هذهإذا  - واإلجماع القطعً

 ٌلزمه أن ٌنف ذه.

ا األصل الكراهة، لكن إذا وجد فً نفسه القد رة علٌه فال بأس، نقلوا عن شٌخ * إذا وجد فً نفسه، طبع 

ا وقربة فإن ها من أفضل القرب، وإن ما فسد الم رحاإلس ب حال بعضهم لطلمه هللا: "الواجب اتخاذها دٌن 

ا االقناع". هذا ما نقله الرٌاسة والمال بها ، وٌحرم له *** القضاء مع وجودطلب : ك ره عن الشٌخ. ٌقول أٌض 

ً  األمرمن  - ه بذل مال فٌه، وأخذ   ا  ، ٌحرم طلب القضاء وفٌه مباشر.وٌحرم طلبه وفٌه مباشر، ق بل ول أٌض 

لب ولم ٌوجد غ ٌ شغله عم ن أهم  ٌره من ٌوثق به أن ٌدخل فٌه، قال ٌجب على من ٌصلح للقضاء إذا ط  إن لم 

ا.  منه فال ٌلزمه إذ 

ا، الكثٌر اآلن من  ا أٌض   ٌ ا وعلم  ٌ ا نفس  ٌ اإلنسان الذي ٌرى من نفسه القدرة على القضاء، بشرط أن ٌكون قو

ٌ قدم ألن ه ال توجد وظٌفة  اآلن إلى القضاةالحاجة تعرفون  - الجددٌعنً القضاة  ة وتوجد وظابف، ف ماس 

وهو ٌكون من أجهل الناس، هذه مشكلة، وٌتعل م بالممارسة، المفروض أن ٌكون أهال  للقضاء قبل أن  أخرى

دوا وا. وبعضهم من ٌتول ى القضاء ما شاء د"، وبعض السلف قال: وبعد أن تسو  ٌتول ى، "تفق هوا قبل أن تسو 

من القضاء وترى هللا أصبح "فضٌلة الشٌخ" ٌعنً، وال ٌحضر حلقات وال دروس وال ٌقرأ إال ما أوكل إلٌه 

ا، ما ٌستطٌع أن ٌبحث فً بعضهم ٌستشٌر  اف القناعفً مسابل تافهة جد  ا  -وال  كش  تعرفون القضاء طبع 

ٌ ر مذاهب أخرى، لكن المعتم عندنا اف القناعد عندنا المذهب فً الغالب، والقاضً ٌتخ ، المنتهىوشرح  كش 

هذا المعتمد، فبعضهم ما ٌستطٌع أن ٌبحث فً المعامالت، شروط اإلٌجار، شروط البٌوع. تأتً عقود 

ه ٌبدأ فً الت ، ولهذا أقول إذا كان اإلنسان عنده قدرة متشابهة وتو   -أسٌس. ٌجب على اإلنسان أن ٌستعد 

ة  ٌ عد   الكثٌر من الجهلةأو  -الذي أقدم فٌه بعض الجهلة  لحالًفً الوقت اخاص  على القضاء، أن ٌستعد  و

 هذه مشكلة. ذا المنصب العظٌم، لكن ٌطلبه؟ ال، ٌرٌد أن ٌكون قاضً، نفسه له

ٌ نا محمد وعلى آله وصحبه وسل م. وهللا تعالى  أعلم وصلى هللا على نب


